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Inngangur

Við erum öll fólk með tilfinningar, óskir, langanir og þarfir. Aðlögun 
að samfélaginu er ferli þrautseigju, sem nær yfir líf hvers og eins. 
Sama á við um aðlögunarferlið sem á við allar breytingar á lífinu. Við 
getum haft áhrif á samskipti okkar við aðra og hvernig við vinnum 
með keðjuáhrif samskipta í lífi okkar.

Sálfélagslegt sjónarhorn, skilgreint á áttunda áratugnum, hefur 
breytt viðhorf margra til tilfinninga. Nánar er fjallað um tilfinningar 
einstaklingsins og hvort það geti verið keðjuverkun streituþátta eins og 
erfðaskrá kynslóða, þróunarferla, uppeldis og menntunaraðstæður.

Megintilgangur þessarar handbókar er að njóta aðstoðar kennara, 
þjálfara í fullorðinsfræðslu og leiðbeinenda til að stjórna samskiptum 
sínum við nemendur og aðra sem eru í þjálfun af einhverju tagi, að 
virða þá og og sýna þolinmæði í samskipti við þá og koma þannig í veg 
fyrir rangtúlkun og erfið samskipti sem hamlar oft velgengni nemenda 
og eykur jafnvel brottfall.

Við erum samstarfsaðilar frá 5 löndum - Litháen, Lettlandi, Færeyjum, 
Danmörku og Íslandi - sem ákváðu að vinna saman til að hjálpa okkur 
sjálfun og öðrum kennurum að takast á við erfiðar aðstæður sem 
tengjast tjáningu neikvæðra tilfinninga og stjórnun þeirra.

Við höfum safnað upplýsingum úr raunverulegum aðstæðum sem 
kennarar, leiðbeinendur og aðrir aðilar fullorðinsfræðslu lenda í 
daglega og reyna að nýta bestu þekkingu okkar og rannsóknarhæfileika 
til að leggja fram verkfæri, aðferðir, tækni og æfingar sem gætu verið 
gagnlegar í þessum aðstæðum.

Handbókin hefur verið undirbúin með stuðningi 
 NORDPLUS ADULT programme áætlunarinnar.
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Við vonumst til þess að við höfum sett saman dýrmæt úrræði fyrir 
dagleg notkun og / eða að bæta samráð kennara og nemenda ásamt 
því að hjálpa til við að svara spurningum sem lesandinn kann að hafa: 
Hvað hefði ég getað gert öðruvísi? Hvað ætti ég að gera núna? Hvað 
ætti ég að gera þegar nemandi sýnir miklar tilfinningar?

Í handbókinni veljum við að nota hugtökin ”kennarar sem eru 
í fullorðinsnámi” og ”nemendur” sem vísa til mismunandi 
námsumhverfa - í símenntun, háskólum, þjálfunarmiðstöðvum osfrv.
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Tilfinningar

Tilfinningareð  tilfinningaleg reynsla passa illa í formlegri lýsingu. Þrátt 
fyrir það er mikið skrifað um tilfinningar - við getum fundið yfirlýsingar 
og minningar um tilfinningar í verkum frá höfundum Forn-Grikkja og 
Forn-Kínverja og allt til nútíma skáldskapar og vísindarita.

Nú á dögum eru tilfinningum yfirleitt lýst sem afleiðing lífeðlisfræðilegra, 
taugafræðilegra, hegðunar- og munnlegra viðbragða við innri eða ytri 
atburði með sérstakan þýðingu í lífi manns. Bandarískur fræðimaður 
um tilfinningar, Carroll Izard, bendir á að hugmyndin ”tilfinning” sé 
erfitt að skilgreina aðallega vegna þess að það er margþætt og lýsir 
ekki einungis til fyrirbæra eða ferla.

Flokkun tilfinninga er venjulega gerð með tveimur aðferðum. 
Fyrsta nálgunin lýsir því að tilfinningar eru taldar sem stakar og 
grundvallaratriði mismunandi bygginga og geta verið flokkaðar eftir 
stigveldi eða sem jákvæð og neikvæð.

Önnur nálgun er enn algengari: allar tilfinningar samanstanda af 
undirstöðu tilfinninga, fjöldinn getur verið breytilegur frá 4 til 14, allt 
eftir fræðimanni.

Við höfum valið 10 einstaka undirstöðu tilfinningar: : Reiði, fyrirlitning, 
disgust, neyð, ótta, sektarkennd, áhugi, gleði, skömm, hissa.

Sérhver fullorðinn einstaklingur veit hvað tilfinningar eru eins og þeir 
hafa upplifað þær mörgum sinnum frá bernsku. Hins vegar, þegar við 
erum beðin um að lýsa og útskýra hvers kyns tilfinningar við finnum 
fyrir lendum við í stundum vandræðum með að gera það.
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Þegar við tölum um tilfinningar, kemur í hugann annað hugtak sem 
við könnumst við eða ”Tilfinningargreind” (Emotional Intelligence). 
Tilfinningargreind er hæfni einstaklings til að þekkja eigin tilfinningar 
og annarra, greina á milli mismunandi tilfinninga og skilja þau á 
viðeigandi hátt, nota tilfinningalega upplýsingar til að leiðbeina 
hugsun sinni og hegðun og stjórna og / eða stilla tilfinningar til að laga 
sig að umhverfi eða til að ná markmiðum sínum. Sum af þeim tækjum 
og aðferðum sem notaðar eru í handbókinni miða að því að hjálpa 
nemendum að viðurkenna og koma orðum að því sem þeim finnst..
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Tilfinningar eða kenndir

Oft blöndum við tilfinningum saman við það sem við köllum 
hér, kenndir, þegar við tölum um hvernig kennari getur hjálpað 
nemandanum að takast á við námsumhverfi. Að geta aðskilið milli 
tveggja og skilið muninn er mjög mikilvægt fyrir fullorðna kennara.

Tilfinningar vísa til lífeðlisfræðilegra breytinga sem hægt er að mæla 
með t.d. blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni. Þessi líkamleg breyting er 
raunveruleg og alhliða og hægt er að mæla hana á ýmsa vegu, þ.mt 
með alhliða andliti. Tilfinningar geta verið framleiddar annaðhvort 
innbyrðis með hugsunum eða minningum og / eða utan með 
utanaðkomandi áreiti og gæti breytt líkamlegu ástandinu.

Kenndir eru svolítið flóknari og erfiðara að mæla, þar sem þau eru 
með reynslu. Þeir endurspegla persónuleg tengsl við tilfinningar. Til 
dæmis gætu sumt fólk orðið óþægilegt þegar þeir upplifa hamingju, 
vegna þess að þær gætu verið notaðir til að eitthvað neikvætt 
tengist þessum tilfinningum (t.d. þeir hafa verið refsað þegar þeir 
tjáðu jákvæðar tilfinningar). Þeir gætu því upplifað ótta í sérstökum 
aðstæðum, þar sem aðrir upplifa venjulega hamingju. Tilfinningar eru 
innfæddar, en kenndir eru byggðar af reynslu okkar og persónuleika.
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Vitsmunaleg sálfræði

Við höfum valið að hafa umfjöllun um vitrænnar sálfræði í 
þessari handbók, þar sem það er aðferð sem sýnir greinilega þær 
streituvaldandi aðstæður sem kennarar, ungt fólk, og aðrir hafa 
upplifað. Vitsmunaleg sálfræði fjallar um skynjun okkar og viðbrögð 
gagnvart heiminum í kringum okkur.

Reynslu okkar frá því snemma í lífinu gegnir mikilvægu hlutverki á 
ýmsa vegu þar sem við skynjum umheiminn. Það þýðir að þar sem við 
kusum að beina athygli okkar og hvaða hlutar sem við tökum upp og 
veljum að einblína á, er mismunandi frá einum til annars.

Þetta á einnig við í menntageiranum og sumum nemendum, 
sérstaklega þeim hafa sérþarfir og eru andlega viðkvæmir og hafa 
byggt upp ýmsar forsendum um sjálfa sig sem nemendur og um 
kennara.

Skýr sannfæring okkar um hvernig heimurinn virkar er kallaðar 
„skýringamyndir“ eða á ensku schemata og er oft ómeðvitað. Fyrir 
nemanda gæti þátttaka í skóla og nám verið í þessa veru: ”Ég er mjög 
lélegur í í prófum” eða ”ég er lélegur í skilningi á því viðfangsefni sem 
um er að ræða” eða ”ég er heimskur og illa gefinn”.

Frá skýringarmyndunum skilgreinum við lífsreglur okkar, sem er 
einskonar innra tungumál, sem við tökum með okkur og varða tengsl 
okkar við umheiminn og umhverfi okkar. Skýringarmyndir okkar eru 
oft einnig ómeðvitaðar. Þær eru ekki eitthvað sem við höfum gert upp 
í huga okkar. Þær eru frekar eitthvað sem hefur komið upp hjá okkur 
þegar við drögum ályktanir af fyrri reynslu okkar. Skýringarmyndir 
fyrir nemendur gætu til dæmis verið ”ég segi kennaranum að ég sé 
lélegur á prófum” eða ”ég skil ekki hvernig þú kennir” eða ”ég þykist 
skilja það þannig að ég komi ekki upp um mig”.
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Ofangreindar skýringarmyndir eru ómeðvituð hugasun okkar og 
ef á einhvern hátt kemur fram atburður þar sem veruleikinn setur 
nemanda undir þrýsting, til dæmis í prófum þar sem honum gengur 
illa, gætu sjálfkrafa hugsanir verið til dæmis á eftirfarandi hátt ”Sjáðu 
bara, ég er heimskur og ekki þess virði” eða kannski útviðbrögð 
gagnvart kennara gæti verið ”Kennarinn hefur ekki kennt mér þetta og 
þessvegna féll ég á prófinu.”

Allir hafa skýringarmyndir og lífsreglur og þar með ómeðvitaðar 
hugsanir um mismunandi kennsluskilyrði og aðstæður við þjálfun. 
Nemendur kunna að hafa margvíslega og mismunandi reynslu úr skóla. 
Þetta á einnig við í fullorðinsfræðslu en þar eru margar neikvæðar 
sjálfsvörnir í tengslum við nám, kennslu og þjálfun. Þessi sjálfsskynjun 
gæti auðveldlega vaknað úr dvala og það gæti leitt til ófullnægjandi 
hegðunar. Þessi hugsana spírall getir verður neikvæður og breiðst út 
þannig að eigin skynjun kennarans eða þjálfaransi á hæfni sinni sem 
kennari.

Margir nemendur okkar hafa oft léleg sjálfsálit og jafnvel ýmiskonar 
greiningar. Þeir eru stöðugt vakandi og meðvitaðir um umhverfið. 
Tilfinningin um að ganga í kring í stöðugri ógn við skýringarmyndir 
og lífsreglur getur verið mjög mikil og skapar auðveldlega óhollar 
aðstæður. Hin vel þekkta  berjast / fljuga (fight/flight) viðbrögð er 
alltaf rétt handan við hornið. Þegar manni er ógnað getur líkaminn 
ekki áttað sig á hvor um sé að ræða raunverulega líkamleg hættu 
eða hvort hún sé huglæg. Þetta getur því annaðhvort leitt til þess 
að nemendur fara í árásarham eða verða mjög aðgerðalausir. Því 
er mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaðir um að það hafi ekki 
endilega eitthvað að gera með raunverulegu ástandi, en að að 
segja eitthvað eða horfa á eða snerta einhvern getur kveikt loga í 
manneskju sem er stöðugt viðbúin

Vitsmunaleg sálfræði getur hjálpað fullorðnum kennurum að öðlast 
meiri vitund um eigin skýringarmyndir og lífsreglur og getur það 
hjálpað þeim að búa til víðtækari skilning á skýringarmyndun og 
lífsreglum nemenda. Það getur hjálpað kennurum að skapa fjarlægð 
við núverandi aðstæður´



og af gefðu tilefni til meta hugleiðingar um sameiginlega virkni eða 
óvirkni sem hefur búið um sig og jafnvel hjálpa þeim að komast í 
einskonar viðræður um ástandið án þess að fara of mikið í smáatriði 
en leggja áherslu á víðtækari sjónarmið.

Nú ætlum við að einbeita okkur að því hvernig neikvæðar hugsanir 
um sjálf okkur, hæfileika okkar og hegðun gagnvart öðru fólki gæti 
leitt til innri og ytri átaka. 

Það eru alltaf 4 þættir sem eiga í tengslum þegar átök eiga sér stað. 
Oft er átökin afleiðing neikvæðrar hugsunar, annaðhvort af völdum 
kennara eða nemanda eða beggja.

1. Hugsun
2. Líkamsskynjun (líkamsviðbrögð) 
3. Hegðun (siðir)
4. Tilfinningar

Þetta er kallað vitsmunalegur demantur og með því að vitna í alla 
fjóra þætti í ófyrirséðum aðstæðum, færðu betri skilning á eigin 
skýringarmyndum og lífsreglum varðandi hegðun. Sjá myndina hér á 
eftir.
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Mynd 1: Mynd af tengslum á milli hegðunar, hugsunar, líkama og til-
finninga (Cognitive Diamond).
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Þú ert nemandi og ert til staðar á sérstökum atburði. Hins vegar, 
ólíkt öðrum nemendum, nýtur þú félagslegar samveru. Þegar þú 
ferð inn í herbergi fullt af fólki, gerir þú þér grein fyrir því að þú 
hefur tækifæri til að hitta fullt af nýjum fólki og að sérstök dagskrá 
með spennandi viðburðum bíða eftir þér (vitsmunalegum þáttum). 
Rétt eins og nemandi í dæmi 1, gæti verið að þú tækir eftir aukinni 
hjartsláttartíðni, hækkun á blóðþrýstingi, breytingum á öndun og þú 
gætir jafnvel byrjað að svita af spennu (líkamlegi þátturinn). Eftirfarandi 
er dæmi um neikvæða ómeðvitaða hugsun frá sjónarhorni frá fyrsta 
kennaranum og síðan nemandanum(sálfræðilegi þátturinn). Hins 
vegar munurinn á þessari atburðarás og atburðarás 1 er að þú túlkar 
þetta ástand svolítið öðruvísi miðað við annan nemanda, sem baráttu 
við félagslegan kvíða og því upplifir þú einnig mismunandi tilfinningar. 
Þú hlærð, brosir og byrjar að ganga í átt að vinum þínum sem sitja í 
kringum eitt af borðum (hegðunarþáttur). Þetta ástand gerir þér líður 
spennt og tilfinningin er ”gleði”.

Á heildina séð er ástandið sem metið er það sem ákvarðar hvaða 
tilfinning viðkomandi fær.

Starfsmenn skóla hafa verið að undirbúa spennandi viðburði 
fyrir alla nemendur og dagskrá dagsins á að koma á óvart. Þú 
ert nemandi í erfiðleikum og með félagslegan kvíða og þú deilir 
ekki sömu gleðilegu og spenntu tilfinningu sem hinir eru að 
tala um. Fólk er að hlæja og tala saman og njóta samverunnar. 
Hins vegar eru tilfinningar þínar nokkuð langt frá því sem aðrir 
eru að upplifa. Þú færð aukinn hjartsláttartíðni, hækkun á 
blóðþrýstingi, öndun og svitamyndun (lífeðlisfræðilegur hluti). 
Frá fyrri reynslu, í svipuðum aðstæðum, metur þú ástandið og 
metur það sem niðurlægjandi og hættulegt (vitræn þáttur). Þú 
gætir viljað fara og jafnvel byrja að gráta (Hegðunarþáttur). 
Þetta ástand gerir þig hrædd og tilfinningin er ótti.

Við skulum skýra þetta ferli betur með dæmi:
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Þessi þáttur situr nokkuð fastur og það getur stutta stund að þróast 
að átökum þar sem nemandinn er ákeðinn í eigin skynjun um að hann 
geti ekki lært neitt og kennari getur þá fundið aðstæðurnar læstar og 
að hann sé ófær um að breyta ástandinu. 

Við vonum að þessi litla kynning á grunnhugtökum hugrænnar 
meðferðar getur hjálpað þér að borga meiri athygli á öllum þeim 
þáttum sem kunna að vera í leik þegar samskipti við nemendur.

Eftirfarandi er dæmi um neikvæða ósjálfráða hugsun frá sjónarhorni 
fyrst frá kennaranum og þá frá nemandanum.

For a long period of time there has been a lot of unrest in the 
classroom, Erkan and Peter are disturbing the class and playing 
smart.
As a teacher, you automatically have negative thoughts about, 
the coming tuitions the minute you enter the class room.

The teacher’s automatic negativ thought:
Thought: ”I know that there will be no peace today”
Action: ”Starts to get angry and scold students straight away”
Body: Feels tense
Feeling: Frustrated, doubtful and uncertain

The pupil’s automatic thought:
Thought: ”I cannot learn anything because the others are much 
better than I am”
Action: ”Creates unrest in class by talking to the person sitting 
next to you.”
Body:  Unmotivated 
Feeling: Embarrassed and frustrated

When managing challenging emotions and situations. The tools 
are numbered and we refer to these throughout this session.



Reiðistjórnun 

Við höfum kosið að líta betur á reiði vegna þess að það er 
óhjákvæmilegur hluti af daglegu lífi okkar, sem gefur okkur orku og 
vilja til að skapa jákvæðar breytingar, úrbætur og jafnvægi. En einnig 
getur reiði valdið eyðingu, sársauka og sársauka ef þessi kraftur er 
ekki meðhöndlaður á faglegan hátt. Í rannsóknum okkar kom fram að 
mikið af vandamálum í námsumhverfi stafar af reiði. 

Í þessum upptekna heimi er ekki erfitt að skilja hvers vegna fólk tekst 
stundum ekki að ná að vinna úr innri tilfinningalegri óreiðu sínu. Því 
miður er það ekki til neins að fela vandamálin og láta eins og þau 
séu ekki til. Þvert á móti getur þetta leitt til reiði og beiskju. Þegar 
einstaklingur upplifir slíka reiði og skilur ekki hvaðan hún kemur, þýðir 
það einnig að hann / hún veit ekki hvernig á að takast á við þetta. Án 
réttrar hjálpar og góðra ráða getur fólk með óviðráðanleg reiðisköst 
verið í hættu fyrir sjálfan sig og aðra. Reiðistjórnun er ferlið við að 
stjórna reiði með réttum aðferðum og æfingum.

Þegar þú ert reiður, þrengir verulega að manni. Hjartsláttur vex, 
öndun verður hröð og grunn og líkaminn spenntur. Tilfinningar taka 
yfir og hægja á skynsemi þinni. Svo, hver sem ástæða reiði þinnar er, 
gefur hún þér kraft til að gera hluti sem þú gætir vel iðrast eftirá. Það 
er ekki rangt að verða reiður. Reiði er eðlilegt tilfinning, eðlilegt svar 
við finnist þér haft rangt við gagnvart þér, móðgað þig, hunsað þig, 
ógnað eða veist að þér á einhvern hátt. Stundum felur raunveruleg 
reiði meira alvarleg vandamál og er hún þá knúin áfram af flóknari 
tilfinningum svo sem reiði - gremju, ótta, sektarkennd, sorg osfrv. 
Vandamálið er að reiði getur leitt til óræðrar og órökréttar aðgerðir. 
Slíkar afleiðingar reiði geta komið fram í hvaða umhverfi sem er – fyrir 
bæði kennara og nemanda.

15



Einfalt dæmi - að komast út úr vandamálum er eins og að einhver 
setji eigin súrefnisgrímu á sig í flugvél sem er í vanda áður en þeir 
hjálpa þér. Að verða reiður þýðir að þú missir stjórn á þér og kemur 
illa fram gagnvart sjálfumk þér og öðrum. Á hinn bóginn, ef þú ert 
kaldur, rólegur og í jafnvæti, munt þú frekar vera fær um að hugsa 
skýrt og svara á viðeigandi hátt. Hlutverk kennara getur því verið 
þýðingarmikill við að leiðbeina nemanda reiði hans.

Spyrja má hvernig eigi að forðast að bregðast illa við reiðiskasti 
nemanda? Hvernig er hægt að vera rólegur og ósnortinn þegar maður 
fylgist með reiðiskasti og neikvæðum krafti í nemanda? Það er í okkar 
valdi að velja að halda okkur rólegum og ekki láta neikvæðni ná tökum. 
”Breyting meðvitundar” fer fram í hugarskoti mannsins og það hjálpar 
til við að halda tilfinningalegt jafnvægi í tilfinningalegum stormi sem 
skapaður er af öðrum. Að vera þolinmóð, bregðast við af góðvild 
og dómgreindar og á sama tíma hafa sterka afstöðu og sterka rödd 
mun hjálpa þér að halda ró þinni og geta haldið áfram að kenna. Það 
sem maður þarf þegarmaður stendur frammi fyrir reiðum nemanda 
er að draga úr möguleika á að missa stjórn á aðstæðum og auka 
möguleikana til að hugsa skýrt. Það eru nokkrar aðferðir til að nota 
við svipaðar aðstæður sem hægja á tilfinningalegum vandamálum og 
með því að skapa uppbyggjandi leiðir til að takast á við reiði.

Það á að hjálpa reiðum nemanda að hjálpa sér sjálfum  með því að 
nota nokkrar af þeim sjálfshjálparaðferðum sem fram koma í þessari 
handbók sjá æfingu númer 6 ”Þegar þú ert reiður”.
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Námsumhverfi 

Þú sem kennari ert líklega mjög mikilvægur í lífi. Þess vegna gætir þú 
haft jákvæð áhrif á hvernig hann nálgast og stjórnar eigin framtíð. Þú 
gætir litið á þig sem hjálparhellu / leiðbeinanda fyrir nemendur þínar. 
Hugtakið leiðbeinandi (Mentor) er fengið úr forngrísku ljóðinu ”The 
Odyssey” þar sem Mentor var vinur og ráðgjafi Odyssey. Mentor var 
kennari fyrir sonr Odysseusar og hlutverk hans var að hjálpa og styrkja 
hann, þegar faðir hans fór að berjast í Trojan stríðinu. Hugtakið hefur 
þróast og er nú oft vísað til sem ráðgjafi, kennari, vís maður og vinur. 
Þjálfun (Mentoring) er talin grundvallarform mannlegrar þróunar, 
þar sem ein manneskja aflar þekkingar, orku og tíma til að aðstoða 
við þróun annars manns. Frá þessu sjónarmiði gæti kennari búið 
til skemmtilegt námsumhverfi með til dæmis að hvetja og hjálpa 
nemendum að uppgötva og beita hæfileikum sínum. Þegar nemendur 
telja að þeir séu í umhverfi þar sem þeir njóta virðingar og þar sem 
þeir telja að einhver trúi á þá, eru þeir líklegri til að njóta góðs af 
kennslu, samanborið við umhverfi þar sem þeim lfinst þeim ekki njóta 
virðingar. Síðarnefnda umhverfið væri einnig líklegra til að skapa 
aðstæður þar sem neikvæðar tilfinningar og óánætja eru augljóslega 
taldar með árásargirni hegðun og tali. 
Þegar nemendur eru virkir - og ekki aðeins hlutlausir þátttakendur - í 
eigin lífi og þegar þeir virðast njóta virðingar eru þeir líklegri til að fá 
hvatningu til að læra og ekki taka þátt í truflandi hegðun sem oft er 
vísbending um gremju.
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Litum á tvö dæmi um samskipti og samstarf milli kennara og nemenda 
hér að neðan:

Dæmi I

Nemandi: Afsakaðu mig. Get ég talað við þig um svolítið? 
Kennari: Hvað er málið? 
Nemandi: Ég veit ekki hvort ég geti klárað og skilað verkefnið mínu í 
tíma og langaði til að athuga hvort ég gæti fengið lengri frest? 
Kennari: Afhverju? 
Nemandi: Ég er hef mikla kvíðatilfinningu. Ég verð að skila svo 
mörgum öðrum verkefnum á sama tíma og ég sé ekki hvernig ég get 
gert það. 
Kennari: Hvað meinarðu nákvæmlega? 
Nemandi: Þetta er alveg hrikalegt og eykur á streitu og kvíða. Ég 
virðist alltaf vera í tímahraki. 
Kennari: Nei, því miður er ekki að taka tillit til þessa. En ég held að 
þú ættir að leita að einhverjum til að hjálpa þér og íhuga hvort þetta 
nám henti þér. 
Nemandi: Svo er engin leið til að fá nokkra daga frest? Kennari: Nei, 
reglur eru reglur. Sama gildir um alla nemendur. 

Athugasemd

Í þessu dæmi mætti nemandinn neikvæðu viðhorfi frá kennaranum 
og fann ekki fyrir neinni samúð með aðstæðum. Kennarinn hafði 
ekki áhuga á að hjálpa yfirleitt. Hann reyndi ekki á að benda á aðrar 
hugsanlegar lausnir og bauð nemandanum ekki að hafa samband 
aftur. Þvert á móti benti kennarinn, nemandanum á að íhuga eitthvað 
annað. Svar kennarans endurspeglar að miklu leyti hvernig nemendur 
finnast vandamálum sínum mætt. Áhersla er lögð á að nemendur 
verði að hjálpar. Það eru engin sanngjörn samskipti eða samvinna 
milli kennara og nemenda. Þannig beina kennararnir á kennslu sinni á 
”venjulega nemendur”. Þeir ætlast til að að allir nemendur séu ”inni 
í kassanum” og búast ekki við fjölbreytni í hópnum. Þetta kallar á 
áhyggjur og kvíða þessa tilteknu nemanda og endurspeglar neikvæðni 
í kennsluaðferðum og skipulagi kennslu.
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Dæmi II

Nemandi: Afsakaðu mig. Get ég talað við þig um svolítið? 
Kennari: Hvað er málið? 
Nemandi: Ég veit ekki hvort ég geti klárað og skilað verkefnið mínu í 
tíma og langaði til að athuga hvort ég gæti fengið lengri frest? 
Kennari: Afhverju? 
Nemandi: Ég er hef mikla kvíðatilfinningu. Ég verð að skila svo mörgum 
öðrum verkefnum á sama tíma og ég sé ekki hvernig ég get gert það. 
Kennari: Hvað meinarðu nákvæmlega? 
Nemandi: Þetta er alveg hrikalegt og eykur á streitu og kvíða. Ég 
virðist alltaf vera í tímahraki. 
Kennari: Hvað finnst þér vera að valda þér áhyggjum? 
Nemandi: Ég hef svo mikinn prófkvíða og ég veit ekki hvernig á að 
takast á við hann. 
Kennari: Leiðinlegt er að heyra þetta líka orsakirnar fyrir þessum 
kvíða. Hefur þú verið að leita að hjálp við vandamálið? 
Nemandi: Nei. Kennari: Telur þú ekki að það væri skynsamlegt að 
ræða kvíða þínn við skólasálfræðinginn og fá góða ráðgjöf varðandi 
skipulagningu náms frá námsráðgjafanum? 
Nemandi: Jú, ég hef oft hugsað um það, en aldrei gert það. 
Kennari: Þú getur fengið u.þ.b. eina viku viku, en ég vil líka hvetja þig 
til að fá hjálp við kvíðanum og ráðleggingar um hvernig best sé að 
skipuleggja námið. 
Nemandi: Einmitt þetta gleður mig. Þakka þér fyrir. Ég ætla að hitta 
ráðgjafann og fá hjálp hans við að skipuleggja námið. 
Kennari: Ef eitthvað er að valda þér vandræðum skaltu vinsamlegast 
hafðu samband við mig aftur. 
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Athugasemdir

Í þessu dæmi fékk nemandi strax jákvætt viðhorf. Kennarinn hafði 
áhuga á að skilja aðstæður hans og var reiðubúinn að framlengja 
skilafrest verkefnis. Þá hvatti kennarinn nemandann til að takast á við 
ástandið og biðja um aðstoð og ráðgjöf. Nemandinn var einnig hvattur 
til að hafa samband aftur af hann vildi það. Þetta dæmi sýnir að það 
er mikilvægt fyrir nemandann að mæta skilningi á aðstæðum og hafa 
samráð til að geta haldið áfram námi. Það er einnig mjög mikilvægt 
að nemandi fái stundum framlengdan frest til að dreifa álagi. Svar 
kennarans endurspeglar að miklu leyti hvernig nemendum er mætt 
með vandamál sín. Áherslan ætti að vera á uppbyggileg samskipti 
kennara og nemenda. 
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Hugleiðingar

Nemendur þurfa að mæta skilningi og lausnum mála á heildrænan 
hátt og þurfa að fá nægan stuðning frá skólanum. Nemendur sem eru 
í erfiðleikum og eiga við námsörðugleika að stríða eru viðkvæmur 
hópur og þurfa að hljóta góðvildar. Í þessu sambandi má gera ráð 
fyrir að kennslufræðileg þekking geti hjálpað kennurum að mæta 
nemendum sem eiga í erfiðleikum með námsörðugleika. Gert er ráð 
fyrir að kennarar geti hjálpað til við að taka meiri tillit til fjölbreytileika 
í nemendahópnum og koma til móts við námsþörf nemandans og 
stuðla þannig að bættri sálfélagslegri vellíðan.

Ráð: 

• Reglur skulu vera augljósar og til að þjóna fólki
• Reglum má breyta eftir breyttum þörfum nemenda
• Samskipti skulu vera skýr og skorinort
• Virk hlustun
• Mikilvægt að fá tækifæri til umræðu
• Þekkja vandamál
• Námsumhverfi getur verið streituvaldandi
• Tjá hugsanir - tjá aðstæður - fólk getur ekki heyrt hugsanir annarra
• bregðast við um leið og vandamál koma upp
• Auka sveigjanleika við afhendingu verkefna
• Áhersla á sjálfsnám. Fyrirlestrar geta verið endurteknir og lesnir 
heima. Þannig bera kennarinn og námsmaðurinn ábyrgð á náminu.
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Stjórnun umhverfis

Þegar unnið er með blönduðum hópi nemenda með mismunandi 
vandamál er nauðsynlegt að viðhafa sveigjanleika að því er varðar 
mismunandi þarfir þeirra. Athugasemdir varðandi innréttirngar á t.d. 
kennslustofu gæti verið nauðsynlegar. Fyrir suma nemendur gæti 
verið erfitt að takast á við of mikinn hávaða. Þeir gætu orðið erfiðir í  
hegðun vegna streitu sem þeir finna fyrir þegar þeim finnst ástandið 
of óskipulagt. Þeir gætu því þurft að að hugsa sig um í smá tíma. Að 
leyfa nemandanum að taka skef til baka og hugsa sinn gang, þegar 
þörf krefur, gæti gert ástandið auðveldara fyrir þá og leiddi þannig til 
minni gremju og erfiðar hegðun.

Auðvelda viðkunnarlegt umhverfi

Í daglegu sambandi okkar og samskiptum við fólkið erum við að tala 
um margvísleg samtöl - bæði munnleg og annarskonar samskipti. 
Með þessum samtölum höfum við bæði áhrif á og haft er áhrif á 
okkur hvað varðar hugsanir. Þegar þú hittir einhvern með neikvæða 
sýn á hlutunum gætirðu kynnst aðstæðum þar sem skapið hefur haft 
áhrif á neikvæðan hátt. Þú manst ef til vill eftir aðstæðum þar sem 
þú hefur upplifað neikvæðar tilfinningar í kjölfar samtala við reiða 
eða sorgmædda manneskju. Á hinn bóginn gætir þú upplifað léttara 
skap eftir samtal við hamingjusaman einstakling, með jákvæða sín á 
lífið og tilveruna. Að vera meðvitaður um þessi tvíhliða samskipti er 
mjög mikilvægt þar sem þetta gæti hjálpað kennaranum að koma á 
viðkunnarlegu námsumhverfi.

Að finna fyrir innri spennu í samskiptum þínum við nemendur þínar 
gæti skapast spennu hjá þeim og haft áhrif á hegðun þeirra og getu til 
að læra. Stress og / eða skortur á stjórn á aðstæðum eða tilfinningum 
er líklegri en ekki að hafa neikvæð áhrif og skapa óskipulegt 
námsumhverfi.
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Góðu fréttirnar eru að þú sem kennari gætir verið fær um að gera þitt 
framlag til viðkunnarlegs umhverfis fyrir nemendur þínar. Þú getur 
t.d. reynt að beita eftirfarandi aðferðum:

• Undirbúa og ákveða að viðhalda rólegu hugarfari áður en þú 
ferð inn í skólastofuna. Gerðu það vana að finna leið til að 
finna frið, með þvíað setjast við borðið þitt hljóðlega, dragðu 
djúpt andann og láttu líkaminn sökkva þægilega í stólinn.

• Hægðu á þér. Vertu meðvitaður um líkama þinn og hafðu 
hreyfingar þínar hægar.

• Talaðu rólega: Vertu meðvitaður um rödd þína. Gefðu þér 
tíma til að tala og lækkaðu röddina þína. Að hækka röddina 
gerir ekki endilega skilaboð þín ekki endilega áhugaverðari 
- þvert á móti geta nemendur brugðist illa við þeim (t.d. 
óöryggi, streita).

• Öndun. Vertu meðvituð um öndun þína. Þegar þú ert 
stressaður eða spenntur hefur andardrátturinn tilhneigingu 
til að vera grynnri en þegar þú ert rólegur. Þegar 
andardrátturinn fer djúpt í magann, þá fær líkaminn þinn 
súrefni, og líkami þinn þar með þá með orku sem þarf.

• • Undirbúa. Vertu vel undirbúinn fyrir kennslustundina. Það 
gæti gefið þér meiri skilning á stjórn á ástandinu og gera þig 
rólegri.

Að vera meðvitaðir um eigin andlegt og líkamleg ástand okkar og 
þau áhrif sem við gætum haft á aðra, gæti hjálpað okkur að takast á 
hentuga aðferð í spennandi og stressandi aðstæðum.



Tilfinningaleg kveikja

Í þeim tilvikum þar sem nemendur eru höndla tilfinningar sínar á 
óviðeigandi hátt á kostnað kennara og annarra nemenda er mikilvægt 
að skerpa athygli kennslunar á hvernig allir geti orðið betri í að 
meðhöndla tilfinningar, reglur og það að vera meðvitaður um hvernig 
fólk hefur mismunandi tilfinningalear kveikjur og áhrif þeirra á hvert 
annað.

Oft hefur þessi hegðun að gera með eigin sjálfsskynjun nemenda. 
Margir nemendur segja frá í löngu máli að þeir séu ekki færir um 
að mæta þeim kröfum sem þeir finna í bekknum og þess vegna eru 
breytingar á félagslegum hæfileikum og félagslegum ramma mikil 
áskorun. Það getur auðveldlega orðið tilfellið ef kennara er ekki 
kunnugt um undirliggjandi þætti sem gegna hlutverkinu í þessu 
samhengi.

Þess vegna er mjög mikilvægt að kennarar geti skilið hvort nemandi 
fer yfir mörk reglna í kennslustofunni eða hafa áhrif á kennarann með 
því að láta tilfinningarnar ráða. Mikilvægt er að kennarar hafi næga 
andlegan styrk til þess að láta ekki tilfinningar nemandans verða 
ráðandi á staðnum. Kveikjan af vandanum er oft eitthvað sem hann 
hefur skinjað og varðar oft tilfinningu um að hann hafi brugðist og að 
hann passi ekki inn í samfélagið eða vonbrigði að geta ekki lifað eftir 
eigin væntingum um að falla í kramið. 
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Tilfinningar sem geta virkað eins og kveikja: 

• Tilfinningin um að vera ekki hluti af samfélaginu í bekknum.
• Að líða illa.
• Kennari mismunar sumum nemendum og gefur öðrum ívilnandi 

meðferð.
• Tilfinningin um að vera misskilinn.
• Tilfinningin sem hópnum sé sama um að viðkomandi sé einmana.

Ef eitthvað af þessum tilfinningum verða kveikja af vandamálum, 
þótt það sé ekki ætlun kennara, getur það leitt til þess að nemandinn 
finni máttleysi, sem getur valdið reiði eða öðrum ofbeldisfullum 
tilfinningum. Hér er dæmi um þetta hér að neðan, þar sem nemandinn 
yfirgefur kennslustofuna í reiði og hræðir aðra nemendur með því að 
hrópa á þau.

Þegar erfiðar aðstæður koma upp er það erfitt fyrir nemandann að 
vera í knnslustofunni þear allir í beknum fylgjast með. Þess vegna 
er mjög mikilvægt að fyrstu hugsun hans ætti að vera út af forvitni 
um það hvað leiddi nemandann í að finna til vanmáttar,  í stað þess 
að kenna sér um að gera ekki hlutina nægilega vel - tilfinningin um 
vanmátt leiðir oft til að ásaka og kenna sjálfan sér um. Að kenna um 
og hugleiða eigin aðgerðir er náttúruleg viðbrögð fyrir kennara, sem 
ber ábyrgð á andrúmslofti í skólastofunni. Hins vegar er ekki mögulegt 
fyrir kennara að vita hvenær nemandi verður fyrir kveikju sem leiir 
til vanda. Aðrir nemendur sem í raun eru kveikjan til að aðstæður 
til að einhver fær reiðiskast sem leiða til neikvæðrar tilfinningalegrar 
tjáningar þegar námsmaður kallar eftir athygli, getur verið gagnlegt 
síðar eða mun hjálpa til við að halda þeim frá eigin neikvæðu 
sjálfsskynjun sem nemandi hefur skapað sér.
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Eftir uppákomuna getur kennari boðið nemandanum í samtal, 
hugsanlega með námsráðgjafa eða öðrum hæfum einstaklingi. 
Megintilgangur samtalsins ætti að snúast í kringum umhyggju með 
nemandanum. Í samtalinu skal bent á hvernig nemandinn mætti 
bregðast við í svipuðum aðstæðum. Kennari getur vísað í hugleiðingar 
um reiðistjórnun og sanmælst við nemandann um hvernig hann 
/ hún getur brugðist við á annan hátt.  Þessi handbók ætti að vera 
gagnlegt tól til að byggja upp góð tengsl milli kennari og nemanda. 
Mikilvægasta hlutverk kennarans leggja mat á hvaða kveikja olli 
þessum tilfinningum og sýna skilning á því hvernig hegðunin sem 
var alls óviðeigandi  með því að sýna að kennari og skóli/stofnun geti 
hjálpað nemandanum að gera sér grein fyrir og skilja mikilvægi þess 
að kom fram með ábyrgð á að meðhöndla eigin tilfinningar, þannig 
að sá sem á við, getur orðið hluti af samfélaginu á ný. Að vera hluti af 
samfélaginu er mjög mikilvægt og nauðsynlegt fyrir ungt fólk og þarf 
því að breyta rétt og  byggja upp nýtt sjálfsálit.

Það getur verið mjög gagnlegt að sýna umhyggju og áhuga gagnvart 
nemanda sem hagar sér illa og brýtur  reglur með jákvæðir umfjöllun 
gagnvart öðrum og samfélaginu. En með þessi tilfinningalega 
uppkomu er einmitt sýnilegt að um valdleysi eða kvíða er að ræða. 
Það getur verið afleiðing af atburði úr bernsku skortur á samúð og 
misskilin samskipti frá öðrum í umhverfinu. Við þurfum öll að læra 
hvernig á að stjórna tilfinningum bæði í hvernig á að tjá tilfinningar og 
hvernig á að meðhöndla þær.

Það eru margar mismunandi leiðir til að vinna varðandi stjórnun 
tilfinninga. Sumir eru hentugar fyrir einstaklinga en aðrar er hægt að 
nota í hóp. Eftirfarandi verkefni gætu verið góður byrjun að nota í 
bekknum með það að markmiði að nemendur fái að kynnast hvort 
öðru. Lítum á æfingu númer 8
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Kannanir og aðferðir til sjálfshjálpar

Í starfi okkar við að þróa efni fyrir þessa handbók ákváðum við að 
kanna eigin reynslu kennara, varðandi ýmsar tilfinningar í mismunandi 
námsumhverfi. Því sendum við spurningalista til starfsmanna á 
mismunandi skólastigum. Markmið okkar var að finna út hvaða 
ögranir og hugsanir kennarar upplifa í daglegu starfi sínu varðandi 
hegðun hjá tilfinninganæmum nemendum.
Hér fyrir neðan höfum birtum við niðurstöður sem voru algengar í 
þeim svörum sem við höfum móttekið. 
Við erum þakklát öllum sem hafa lagt sitt af mörkum og gefið okkur 
upplýsinar um reynslu sína. Þeir hafa veitt okkur dýpri innsýn í þörfina 
fyrir hentugar aðferðir og einnig þá erfiðleika sem kennarar upplifa 
við að takast á við nemendur í ýmsum stöðum í námsumhverfinu. 
Hugmynd okkar er sú að þú getir speglað þínar aðstæður og reynslu 
af nemendum þínum og einnig gert kommið tilfinningunni sem þú 
hefur mætt frma í dagsljósið til gagns fyrir samstarfsmenn þína og 
hugsanlega stjórnenfur skóla.
Við vonumst til að koma fram með  uppbyggilegan umræðugrundvöll 
fyrir þá óánægju sem kann að koma fram hjá kennari sem hann 
hefur orðið var við í  kennslustofunni.  Ekki síst vegna þess að það er 
margvíslegar aðstæður sem geta kallað fram tilfinningar.

Á sama tíma óskaum við að þetta gæti hjálpað til við að bæta þær 
aðferðir sem kennarar hafa gagn af  í skólastofunni. Þess vegna höfum 
við valið að birta nokkrar þeirra æfinga sem byggjast á völdum dæmum 
frá kennurunum. Hugmyndin er sú að með þessu verði hægt að bæta 
aðferðir við framkomu gagnvart öðrum og vera umræðugrundvöllur 
í skólastarfinu.

Listinn samanstóð af nokkrum spurningum. Hér fyrir neðan er 
úrdráttur úr sumum svörum sem okkur barst. Við höfum ákveðið að 
skoða þessi svör til þess að bæði til að leggja mat á 
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umræðugrundvöll um hvað gæti verið gert til að hjálpa kennurum 
í þessum aðstæðum. Í kaflanum ”Aðferðir til sjálfshjálpar” höfum 
við safnað saman nokkrum af þessum aðferðum sem gætu verið 
gagnlegar við að takst á við aðstæður sem verða til vegna tilfinninga. 
Aðferðirnar eða verkfærin eru númeruð.
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Spurning  1

Ímyndaðu þér að í miðri kennslustund þar sem námsmaður byrjar að 
gráta vegna þess að eitthvað sem þú sagðir ýtti fvið einhverju í þeim. 
Hefur þú einhvern tíma lent í því?

Svör frá nokkrum kennurum

1. Við vorum í miðjunni að lesa texta um ofbeldi gagnvart börnum, 
þegar nemandi (strákur) hljóp út grátandi. Seinna heyrði ég að hann 
fór að heiman vegna ofbeldis.

2. Við áttum samtal í bekknum þar sem ég spurði þátttakendur 
spurninga. Einn þeirra varð leiður og hljóður. Ég sneri mér því að 
nemandanum. Hún var mjög leið og sagði frá átakanlegum aðstæðum 
sem viðgekkst í skólanum en þar var ofbeldi notað. Reynsla hennar er 
sú að maður getur aldrei gert mistök annars verður þér refsað. Við 
komum okkur saman um að hún geti svarað spurningum okkar þegar 
hún væri tilbúin, annars gæti hún hlustað á umræðuna.

3. Í hópvinnu í skólastarfinu varð samstarf við aðra til þess að slæmt 
ástand skapaðist í bekknum. Þetta dæmi er frá upphafi skólaárs þegar 
ég þekkti ekki tilfinningalegt ástand nemenda. Ég bað nemendurna 
að safnast saman í hópa með fjórum í hverjum hóp. Einn nemandinn 
varð fyrst reiður og fór síðan að gráta og sagði: ”Það vill enginn vinna 
með mér. Þeir hlusta aldrei á það sem ég hef að segja ”.

Í framhaldi af því ræddum við í bekknum um vandamál sem upp geta 
komið, þegar fólk, sem ekki þekkist vel, verður að láta sér linda og 
hvernig við getum tekist á við vandamál sem geta komið upp.

Í þessum þremur ofangreindum dæmum hér að framan með 
upplýsingar úr spurningalistanum getum við séð dæmi um 
hversu auðveldlega tilfinningaleg viðbrögð geta komið fram í 
kennsluaðstæðum þar sem kennarinn getur ekki sagt fyrir um hvaða 
viðbrögð ákveðin atriði geta kallað fram. Kennarar í dæmum 2 og 3 
reyna á sinn hátt 
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að svara tilfinningum nemenda með því að spyrjast fyrir um viðbrögð 
þeirra. Þetta má líta á sem leið til að meta nemandann og tilfinningar 
hans í viðkvæmri aðstöðu.

Það getur verið mjög mikilvægt fyrir nemendurna en það er líka mi-
kilvægt að meta hegðun hans, sem í rauninni er ekki það sama og 
að gefa þeim rétt til að haga sér eins illa. Þetta mat getur hjálpað til 
við að auka vitund nemenda um eigin tilfinningar og hvaða áhrif það 
kann að hafa í skólastofunni þegar eitthvað kemur uppá varðandi þær. 
Einnig er þetta leið til að hjálpa öðrum nemendum að átta sig á hver-
nig á að bregðast við í svipuðum aðstæðum, með leiðsögn kennara 
um hvernig á að takast á við tilfinningar.

31



Aðferðir til sjálfshjálpar

Í upphafi þessa handbókar nefndum við til sögunnar mismunandi 
tegundir af grunn tilfinningum og þær leiðir sem þeir eru lýstir eru 
ekki endilega líkar þeim tilfinningum sem þeir koma fram hjá fólki, þar 
sem það er mjög huglægt mat hvaða tilfinningar einstaklingur er að 
sýna. Tilfinningar eru afleiðing af reynslu okkar við í þeim heimi sem 
við búim í, þar sem tilfinningar eru alhliða og meðfæddar.

Allt þetta gefur okkur vísbendingu um hversu algengt það er fyrir 
kennara að upplifa að þeir ræða um efni sem kann að vera mjög 
viðkvæm fyrir einhverja af nemendunum. Það er mjög erfirt að koma 
í veg fyrir að kennarar geti alltaf verið undirbúin að slíkt gæti komið 
upp. Eins og sést í einu af dæmunum hér að framan, hittir kennari 
nemanda sem hefur verið minnt á erfiða reynslu sína og hjálpar 
henni að stjórna sterkum neikvæðum tilfinningum sem koma fram 
í núverandi menntastöðu. Þetta gæti gefið nemandanum jákvæða 
reynslu af skólanum sínum og gæti einnig breytt hugleiðingum hennar 
og hegðun sem byggja á reynsu hennar.

Í öðru dæmi mætti með smá áskorun til nemandans koma málum 
svo fyrir að hann eða hún langi til að þróa færni til að leysa aðstæður 
sem upp geta komið. Það mætti gefa nemendum kost á að bregðast 
við efiðum að stæðum, þannig að þeir séu viðbúnir því, hvað kann 
að  gerast. Með þessu er hægt að draga úr áhyggjum þeirra sem eiga 
erfitt að ekki snýst allt um að svara endilega alveg rétt og að rangt svar 
veki athygli allra í bekkjnum.

Þannig getur kennarinn hjálpað nemandanum að takast á við og 
vonandi gefa þeim góða reynsla með því að segja eitthvað í bekknum. 
Sjá einnig ævingu númer. 8, þar sem. Hér er verkefni um hvernig þú 
getur vitað meira um hvað tilfinningar eru og hvaða birtingarmynd 
þær kunna að hafa.
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Hvað myndir þú gera í svipuðum aðstæðum?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Spurning 2

Ímyndaðu þér að námsmaður hrópi eitthvað ljótt / óviðeigandi til þín 
í kennslustofunni. Hefur þú upplifað slíkt?
Svör frá nokkrum kennurum

1) Um daginn yfirgaf nemandi skólastofuna þegar ég bað hana í 
fimmta sinn, að tala vera ekki tala við aðra nema. Hún hrópaði: 
”Núna fer ég”. Ég sagði ekki neitt. Annar nemandi stóð upp eftir smá 
stund og fór á eftir henni. Þegar hann kom aftur sagði ég að það hefði 
verið fallega gert af honum að tala við hana. Hann sagðist hafa farið 
fram vegna þess að hann þurfti að hósta og að ómögulegt sé að tala 
við hana þegar hún er svona reið. Hann ráðlagði mér að tala ekki við 
hana. Þegar hún kom aftur eftir hlé spurði ég hvort hún vildi tala við 
mig. Hún neitaði. Næst þegar ég var með bekkinn, var allt gleymt. 
Hún er ung og þjáist af kvíðaröskun, en ég tel ekki að það sé í lagi að 
haga sér á þennan hátt. Hinir nemarnir urðu óttaslegnir.

Svona er algengt ástand og er gott fordæmi um hvernig tilfinningar 
nemenda eru höndlaðar af kennara. Við ættum að meta það að 
kennarar reynir að koma á tilfinningalegu jafnvægi meðal allra í 
skólastofunni. Auðvitað er það mjög pirrandi fyrir kennara að þurfa 
ítrekað að biðja nemanda um að tala ekki og trufla í bekknum. Það 
sýnir hversu erfitt það er að taka sjónarmið allra til greina – tiltekins 
einstakling og annarra nemenda í bekknum. Kennarinn metur hinn 
nemandann fyrir að fara fram og reyna að leysa málið. Kennarinn 
gefur nemandanum í skyn að það sé í lagi að líða svona. Kennarar 
geta ekki borið ábyrgð svona tilvikum, en þeir geta átt von á slíkt geti 
gerst hvenær sem er.

Tllögur um viðbrögð

Það kann að vera gagnlegt fyrir kennara að nota aðferðir 1 og 7 til 
sjálfshjálpar

Hvað myndir þú gera í svipuðum aðstæðum?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Spurning 3 

Ímyndaðu þér að nemandi kasti einhverju í bekknum af ásetningi. 
Hefur þú einhvern tíma upplifað það?

Svör frá nokkrum kennurum

1) Fullri vatnsflösku var kastað í gremju yfir stærðfræði verkefni. Ekki 
var ætlunin að kasta í neinn og flaska lenti á gólfinu.

2) Nemandinn var mjög mikið á kannabis og vildi í gríni leggja áherslu 
á að hann gæti ekki spilað leikinn „kahoot“ á gamla símann sinn. Hann 
kastaði símanum í átt að töflunni og var mjög nálægt því að hitta 
mig. Atvikið var hlægilegt á vissan hátt og hins vegar ógnvænlegt og 
hættulegt.

3) Eftir kennslu bað ég nokkra af þeim sem eftir voru að hjálpa mér að 
setja stólana aftur í sinn stað. Einn nemendanna kastaði þá stólnum 
sínum í gólfið og segir: ”Ég þarf ekki að gera það!” og hún gekk út.

4) Stól var kastað í mig. Pappírskúlum var kastað, líklegast í þeim 
tilgangi að fá viðbrögð. Ég reyndi að róa nemandann, en það virkaði 
ekki og rauk hann út í reiði. Ég ákvað að elta og með því að tala við 
hann tókst mér að róa hann.

Í þessum fjórum dæmum er líklegt að finna megi átök þar sem 
hefðbundinni og viðeigandi hegðun er ógnað. Það eru ólögleg 
ávanalyf sem koma við sögu, stólum, vatnsflöskum og pappírskúlum 
eru kastað. Það er ólíðandi hegðun. Það er vel hægt að skilja hversu 
erfitt það getuir verið fyrir ýmsa kennara að skilja hvað á að kalla 
ofbeldi. Það er mjög mikilvægt að halda ró í þessum aðstæðum og 
íhuga vel slíkar uppákomur.

35



Tillögur um viðbrögð

Here, many of the exercises we have included might be beneficial to 
use. It would be a good idea to talk to the learner and to base the 
conversation on the cognitive diamond as we wrote about earlier in 
the episode about cognitive psychology. Exercise number 6 should 
also be helpful here.
It might be useful to give it to the student after the incident, to talk 
about how you can prevent such a behaviour in the future. Another 
beneficial method after such an episode, where you have experienced 
a learner who has reacted in an aggressive way, is to talk to someone 
so that  you can ventilate your thoughts and distressed emotions (See 
exercise 4).

Aðrar aðferðir sem kynnu að vera gagnlegar í svipuðum aðstæðum: 
Æfing 1

Hvað myndir þú gera í svipuðum aðstæðum? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________
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Spurning 4

Ímyndaðu þér að þátttakandi í námskeiðinu neiti að gera það sem þú 
biður hann eða hana um. Annaðhvort að leggja frá sér símann eða 
að fara úr skólastofunni eða eitthvað annað. Hefur þú einhvern tíma 
upplifað það?

Svör frá nokkrum kennurum

1) Ég bað stúlku um að fara fram (ég held að það hafi verið af því 
að hún var að nota símann sinn, sem ég vonaði að ekki þyrfti að 
vera ástæða þess biðja nemanda að um að fara úr stofunni) en hún 
neitaði. Hún var neikvæð, en ég var ákveðinn. Ég sagði að ég myndi 
vildi fá aðstoð yfirmanns, en hún skeytti því engu. Engin yfirmaður 
var á skrifstofu sinni. Á leiðinni aftur í stofuna ákvað ég að hún yrði 
kölluð fyrir yfirmann til samtals um reglur skólans. (Hvort sem hún 
hefði farið úr stofunni eða ekki). Hún var þar ennþá. Ég sagði henn að 
ég næði ekki í yfirmann núna, en að hún yrði kölluð í samtal.

2) Láta þau afskiptalaus. 

3) Ég sagðist myndi sækja yfirkennara eða skólastjóra þegar nemandi 
neitaði að yfirgefa stofuna. Þá fór nemandinn. 

Þetta er mjög erfið staða fyrir kennara að komast í. Það er auðvelt 
að fá þá tilfinningu að maður sé að missa tökin, en það snýst að 
mestu um eitthvað annað. Kennaranum er líklega ókunnugt um 
hvers vegna honum er ekki gegnt. Í dæmunum hér að ofan getum 
við séð tvær mismunandi leiðir til að bregðast við. Sumir kalla á aðra 
samstarfsmenn eða yfirkennara til aðstoðar, en sumir kjósa að láta 
sem ekkert sé. Ekki er hægt að segja hvaða leið er rétta leiðin til að 
takast á við þessar aðstæður. Í sumum tilvikum getur verið gott að 
koma í veg fyrir of mikla áherslu á málið og reyna, ef unnt er, að vera 
rólegur og einbeita sér að öðrum nemendum. Það getur reynt á að 
vera rólegur, en það kann að vera gagnlegt fyrir kennara að vera 
viðbúinn svona atburðum, eins og sést í einu af dæmunum ér fyrir 
ofan. Það kann að vera gagnlegt fyrir kennara að nota einhverjar af 
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þeim aðferðum sem getið er á bls. 13. Í sumum tilfellum gæti 
vandamálið verið svo stórt og viðvarandi að það verði að takast á 
við það með öðrum hætti. Þú gætir til dæmis þurft að fá stjórnendur 
skólans við úrlausn viðvarandi vandamála.

Tillögur um viðbrögð 

Öndun (1)
Með ruslafötu (3)

Hvað myndir þú gera í svipuðum aðstæðum? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Spurning 5

Þátttakandi í námskeiði segir þér eitthvert leyndarmál og þú færð þá 
finningu að sú vitneskja nái útyfir ábyrgð þína við kennslu. Hefur þú 
einhvern tíma upplifað það?

Svör frá nokkrum kennurum

1) 1) Ég upplifi það oft (allt of oft) og spurningin er hvort skólinn 
á að vinna út fyrir það sem felst í kennslu. Ég hef heyrt sögur um 
nauðgun, misnotkun, meðgöngurof, ofbeldi í fjölskyldu, rán o.fl.

2) 2) Það gerist mjög oft að ég tek þátt í persónulegum málum 
námsmanna. Ég vísa oft til stjórnunar skólans, eða til samnemenda 
sem á líka í svipuðum erfiðleikum. Ég á oft í persónulegum samtölum 
um einkamál – þau taka ábyrgð á sjálfum sér og segja ekki mörgum 
frá lífi sínu, því það getur leitt til varnarleysis. Í sumum tilvikum er 
mikilvægt að við höfum ráðgjafa fyrir nemendur, vegna þess að þeir 
eru hæfir og þeir geta einnig vísað þeim til annarra í kerfinu ef þeir 
telja þörf á.

3) 3) Oft. Til dæmis, þegar námsmenn segja mér að þeir séu með 
þunglyndi. Ég er kennari, ekki sálfræðingur. Ég ráðlegg nemendum 
hjá mér að tala við lækni / sálfræðing. Ég þarf stundum að endurtaka 
að ég er aðeins kennari, ekki sálfræðingur.

Í þessum þremur dæmum lýsa kennarar því hvernig þeir fá viðkvæmar 
upplýsingar frá nemendum sem þeir geta ekki tekið ábyrgð á. Af 
þessum viðbrögðum sjáum við kennara sem þykir vænt um og sýna 
samúð gagnvart nemandanum. Þeir eru allir meðvitaðir um hæfni 
sína og takmarkanir. Í svörunum benda allir á þetta og sumir velja að 
vísa nemandanum til annarra sérfræðinga. Þeir velja til dæmis til líka 
að vísa þeim til námsráðgjafa eða til annarra starfsmanna, sem eru 
hæfir 

39



til að tala við viðkvæmt og sjúkdómsgreint fólk. 

Það er mjög mikilvægt að hafa hugsað sem kennari, hversu náinn þú 
vilt vera nemendum þínum.

Tillögur að viðbrögðum

Mælt er með því að stofnun sé með sýnilega og skýra stefna varðandi 
hvaða valkosti kennarar hafa ef þeir fá trúnaðarmál frá þeim 
nemendum og hafa áhrif á kennara sem og ef þeir verða fyrir líkamlegu 
eða sálrænu ofbeldi eða öðru þar sem farið er yfir mörkin. Mikilvægt 
er að kennarar séu viðlbúnir og viti hvað á að gera, svo að þeir finni 
frekar fyrir sjálfstrausti en hjálparleysi þegar slíkar aðstæður koma 
upp. Ennfremur myndi það einnig vera góð hjálp fyrir kennara að geta 
fengið handleiðslu og stuðning. Dæmi 4 (Afl samskipta) er gott dæmi 
um hvernig hægt er að nota annað fólk til stuðnings, þar sem þú gætir 
haft möguleika á að koma frá þér streituvaldandi tilfinningum.

Hvaða hjálp er til fyrir kennara? Hvert og hvernig geta kennarar vísað 
nemendum sínum?

Gagnsæi og hreinskilni um þessi mál af hálfu skólans mun líklega 
að ýta undir hegðun með virðingu að leiðarljósi. Þá munu allir fá 
umfjöllun af virðingu.

Hvað myndir þú gera í svipuðum aðstæðum og hvar eru þín mörk?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________
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Spurning 6

Ertu með önnur dæmi um hvernig það gæti verið gagnlegt að takast á 
við hvernig námsmenn tjá tilfinningar sínar með ákvenum aðferðum?

Svör nokkurra kennara

1) Stundum er áhugi námsmanna ekki í samræmi við getu þeirra og 
það getur verið erfitt að segja ”þú ert ekki nógu góður ennþá”. Þessa 
daga ert þú bara óvinsæll kennari.

2)Ég hef oft upplifað ofbeldisfulla hegðun námsmanna og stjórnendur 
og námsráðgjafar studdu mig eða héldu að það myndi ekki duga. Það 
gæti verið heppilegt að hafa sýnilegri forystu sem styður kennara. Í 
grundvallaratriðum held ég að við ættum ekki að vera menntuð í að 
aðstoða nemendur í geðrænum vanda, en senda þau til sálfræðings 
eða ráðgjafa. Það er ekki okkar kennara að vera sálfræðingar.
Í dæmunum sem við höfum tekið, telja kennarar sig skorta þekkingu 
á hvað gæti kallað fram vanda nemenda.

Tillögur að viðbrögðum 
Eins og við sjáum af svörum kennara og eins og við höfum lesið og 
heyrt í nokkrum dæmum gæti aukin áhersla á tilfinningar í skólanum 
vonandi dregið úr tilfinningunni vanmætti og einmanaleika sem blasir 
við sumum kennurum, vonandi dregið úr innri átökum og skömm 
yfir því hversu erfitt það getur verið að bregðast við með rólegum og 
viðeigandi hætti þegar lögð er áhersla á tilfinningar í námsumhverfi.

Við vonum að markmiðin með þessari handbók: útskýringar um 
tilfinningar og muninn á tilfinningum og  upplifun og smá innsýn í 
sálfræði og reiðistjórnun muni hjálpa þér við að vera á sömu blaðsíðu 
og samstarfsmenn þínir. Í því tilfelli væri það tæki til að hjálpa þér 
og samstarfsmönnum þínum að takast á við tilfinningar í kennslua og 
víðar.
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Næsti og síðasti hluti í þessarar handbókar er safn verkfæra sem við 
höfum öll safnað og viljum hvetja þig til að nota við aðstæður þar sem 
þarf að gæta að tilfinningum.

Við höfum valið 10 æfingar þar sem sumar eru gagnlegar til að róa sig 
niður eftir átök, sumar eru gagnlegar til þess að skoða aðstæður og 
sumar eru líklegri til slökunar og að auka meðvitund um mismunandi 
líkamlegar tilfinningar. Við vonum að þær verði gagnlegar fyrir þig.

Hvað myndir þú gera í svipuðum aðstæðum?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Æfingar og athafnir 

1. Öndunaræfing 

Það sem til þarf: Lítill pappírsmiði  
Markmið: Tilgangur þessarar æfingar er að hjálpa til við að losa um 
líkamsspennu, lækka púls og auka getu til þess að einbeita sér. Með 
tímanum hjálpar æfingin einnig kennurum og nemendum við að 
styrkja vitund sína um tilfinningalegt ástand og að stýra taugakerfinu.

Biðjið þátttakendur að skrifa eftirfarandi á blað:

-     Andaðu að þér 
-     Haltu andanum niðri
-     Andaðu frá þér
-     Hlé 
-     - Fylgstu með íkamsbreytingu
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leiðbeiningar:

1.   Leiðbeinandinn útskýrir að æfingin sé um nokkuð sem við erum 
öll mjög góð í, að anda. 

2.   Ræðið hvernig við öndum í mismunandi aðstæðum (t.d. þegar við 
hlaupum, erum kvíðin, sofum o.s.frv.). 

3.  Leiðbeinandinn útskýrir tilgang þessa æfingar, þ.e. að búa til 
vitund um ástand líkamans og breytingar sem verð. Aukin vitund 
um líkamann getur hjálpað okkur með æfingu við að breyta ástandi, 
verða afslappaðri, einbeita sér betur og að vinna betur í mismunandi 
aðstæðum.

4.  Leiðbeinandinn skrifar orðin á fimm A4 síður og hengir á vegginn 
og biður þátttakendur að einbeita sér að öndun í 2 mínútur með því 
að nota þesi fimm stig. Þátttakendur geta líka haldið blaðinu fyrir 
framan sig, ef þeir vilja.

5.  Eftir tvær mínútur hjálpar leiðbeinandinn eins og hér segir: 
”Andaðu að þér (telja: 1, 2, 3), haltu andanum niðri (1,2), Andaðu frá 
þér (1, 2, 3), Hlé, fylgstu með”. Endurtaktu þetta nokkrum sinnum 
(t.d. í 2 mínútur).

6.  Þessa æfingu er hægt að nota reglulega. Allt sem þú þarft eru 
nokkrar mínútur (t.d. þegar þú situr við borðið). 

Dressler & Obel, 2017
Levine, & Kline, 2006
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2. Afslappandi ímyndaður staður 

Tilgangurinn með þessari æfingu er að hjálpa þér (eða nemendum 
þínum) að slaka á huganum þegar þú finnur fyrir streitu. Sum af þeim 
markmiðum eru:

• Búðu til tilfinningu um öryggi og þína stjórnun þegar þörf krefur
• Að skipta neikvæðum hugsunum og tilfinningum í lífinu til 

jákvæðra sjónarmiða.
• Styrkja taugakerfið. Hægt er að breyta heilsastarfsemi með 

endurtekningum. Rétt eins og þú getur lært nýja hluti og orðið betri 
með æfingunni getur þú einnig æft þig í að líða vel og rólegri í huga. 
Því meira sem þú æfir þessa heimsókn á sérstakan ímyndaðan 
stað, því auðveldara verður að ná ró. Með tímanum gæti aðeins 
hugsun um þennan sérstaka stað leitt til tilfinningalegrar slökunar, 
öryggis og sjálfsstjórnunar - án forskriftar eða handleiðslu.
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Leiðbeiningar að ímynduðum öruggum stað:

• Byrjaðu á því að koma þér þægilega fyrir á rólegum stað þar sem 
þú verður ekki truflaður og taktu nokkrar mínútur í einblína á 
öndunina, lokaðu augunum, vertu meðvitaðum um spennu í 
líkamanum og láttu spennuna fara með hverri útöndun.

• Ímyndaðu þér stað þar sem þú getur fundið ró, friðsæld og öryggi. 
Það getur verið staður þar sem þú hefur verið áður, staðar sem 
þig hefur dreymt um að fara til, einhver staður sem þú hefur séð 
mynd af, eða bara friðsælu stað sem þú getur búið til í huganum.

• Horfðu í kringum þig á þeim stað og taktu eftir litum og formi. 
Hverju öðru tekur þú eftir?

• Taktu eftir hljóðum í kringum þig, eða kannski þögninni. Hljóð 
langt í burtu og hljóð sem eru nær þér. Hlustaðu á hlóð sem 
heyrast betur, en þau sem eru fjarlægari.

• Hugsaðu um hvaða lykt þú finnur.
• Leggðu áherslu finna skynjun húðarinnar - jörðina eða hvað sem 

er sem styður við þig á þessum stað, hitastigið, andrúmsloftið og 
annað sem þú getur snert.

• Taktu eftir notalegum tilfinningum í líkamanum meðan þú nýtur 
þessa örugga staðar.

• Núna, þegar þú ert á friðsæla og örugga staðnum þínum, getur þú 
valið að gefa honum nafn, hvort sem er eitt orð eða heils setning 
sem þú getur notað til að birta þessa mynd aftur, hvenær sem þú 
þarft.

• Þú getur valið að sitja um stund, bara njóta ró og friðar. Þú getur 
farið hvenær sem þú vilt, bara með því að opna augun og fá 
meðvitund um hvar þú ert núna og koma þér aftur í  ”hér og nú”. 

Carol, 2009
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3. Með ruslafötu  

Á fundum okkar með öðrum getur stundum verið erfitt að höndla 
tilfinningaleg viðbrögð þeirra - bæði jákvæðar og neikvæðar.  Segjum 
til dæmis að þú sért að rökræða við einhvern, sem er mjög reiður og 
hrópar á þig. Fyrstu viðbrögð þín geta verið að bregðast á sama hátt, 
þ.e. þú vilt hrópa til baka. Í þessari aðstöðu upplifir þú sömu tilfinningar 
og bregst við þeim. Þannig geturðu ekki mætt þessa manneskju. 
Ímyndaðu þér nú að þú hafir fötu í hendinn og þú notar hana til þess 
að setja orð og tilfinningar sem er kastað í þig, ofan í fötuna. Nú gæti 
þér fundist að þú værir fær um að hitta þessa manneskju aftur. Þessi 
aðferð getur hjálpað þér við að halda ró og átta þig á að tilfinningar 
og viðbrögð einstaklingsins er ekki þitt vandamál og þú þarft ekki að 
taka þessu persónulega. Leyfðu hinum aðilanum að bregðast við, en 
settu það í fötuna.

Carol, V. (2009). Relaxing Safe Place Imagery. Sótt frá: https://www.
getselfhelp.co.uk/docs/SafePlace.pdf, August 2018.
Dressler, M. & Obel, C. (2017). Vredeshåndtering for unge: Forstå og 
håndter følelserne i fællesskab. Frydenlund: Balto, Lithuania
Levine, P. A. & Kline, M. (2012). Trauma Through a Child’s Eyes: 
Awakening the Ordinary Miracle of Healing. North Atlantic Book: 
Berkeley, Calif.t



4. Afl samskipta 

Of er hægt að losa sig við óþægilegar tilfinningar með samskiptum við 
náið fólk sem þú getur treyst og samþykkt þig án gagnrýni, vill hlusta á 
þig, gefið þér tíma og stuðlað að jákvæðar tilfinningum hjá þér aftur.

Náin einstaklingur til þess að tala við getur verið:
·         Fjölskyldumeðlimur, venslaður aðili
·         Vinur, kunningi, nágranni
·         Úr stuðningshópi, sjálfshjálparhópi, samstöðuhópi
·         Sérfræðingur (ráðgjafi, sálfræðingur, félagsráðgjafi, sjúkraþjálfari 
o.s.frv.)   

Það getur hjálpað þér að tala við einhvern um vandamál þín, ekki til 
þess að leita að sérstakri lausn – að opna sig og geta talað um vandann 
er líka viss lausn. Að viðra óánægju þína við annan dregur úr spennu 
og streitu. Þér líður næstum alltaf betur - og finnur ”létti” - eftir að 
hafa deilt óþægilegum tilfinningum og áhyggjum. Við settum fram 5 
skref til þess að virkja kraft mannlegra tenglsla.

1. Viðurkenndu þá yfirþyrmandi tilfinningu sem þú finnur fyrir. 
Hugsaðu um hvort hún sé uppbyggileg eða eyðileggjandi.

2. Hugsaðu þér einhvern sem þú gætir haft samband við. 
Vingjarnlegan einstakling sem getur hlustað óhlutdrægt á þína 
sögu.

3. Skipuleggðu fund eða símtal við vin þinn.
4. Talaðu út.
5. Þegar þú ert búinn að tala, er mikilvægt að eyða tíma í að einbeita 

sér að tilfinningum þínum áður en þú heldur áfram þar sem frá 
var horfið.

Jurčenko, A. (2018). Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks. 
Semināra materiāli. Sótt frá:
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolution-the-
self/201404/6-virtues-and-6-vices-venting
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-
self/201404/the-do-s-and-don-ts-emotional-ventilation
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5. Þjálfun líkamans  

Ef þú fylgist vel með sjálfum tekur þú eftir því að líkamleg spenna 
hefjst iðulega með tilfinningalegri mótstöðu – það er að geta ekki 
losað um tilfinningar sem þú finnur fyrir eða afneitað ákveðinni líðan. 
Innilokuð orka vegna tilfinningalegrar spennu leiðir til vöðvaspennu í 
líkamanum og ekkert er að gert, getur hún birst sem skýr einkenni eða 
líkamlegt vandamál í langan tíma. Þess vegna er mikilvægt að finnir 
hvernig líður. Ef þú átt erfitt með að losna við erfiðar tilfinningar skaltu 
leggja áherslu á spennuna í líkamanum og reyna að losna við hana.

Við viljum gjarnan bjóða þér (eða nemendum) 3 æfingar fyrir líkamann 
til slökuna. Ef þú leggur áherslu hluta eða allan líkamann gæti það 
hjálpað þér að flytja athyglina frá huga og tilfinningum sem trufa innri 
orku þinni. Með því að gera þessar æfingar geturðu slakað á, losað 
spennu og jafnvel komist í samband við orku innri líkama - tilfinningar 
og hugsun um ást og gleði. Með æfingu og tíma mun innri líkaminn 
dýpkað og það getur auðveldlega hjálpað þér.



Að geyspa af krafti

Tilgangur þessarar æfingar er að hjálpa þér (eða nemendum þínum) 
að búa til slökun og ró og sigrast á streitu eða kvíða. Ávinningur af 
því að geyspa er meðal losun vöðvaspennu, aukið súrefnisflæði sem 
gefur líkamanum meiri orku.

Leiðbeiningar:

1. Byrjið með því að taka nokkar hæga og djúpa andardrætti.
2. Slakið á kjálkum með opna munnin eins og hægt er.
3. Gerðu þetta nokkrum sinnum og búðu til langt “ahh” hljóð og 

slakið á. 
4. Geyspaðu í þykjustu. Aftir um fimm gervigeysp, munu koma 

alvörugeyspar.
5. Taktu eftir því sem gerist í munni, hálsi, brjósti og maga. Ekki 

verða hissa þótt augun byrji að vökna.
6. Losaðu um spennu í kjálkum. Slakaðu á og losaðu um alla 

andlitsvöðva.
7. Endurtaktu tíu geyspa. Taktu hlé í nokkrar sekúndur á milli.
8. Teygðu handleggi og axlir eins eins lengi og þú heldur áfram að 

geyspa.
9. Slakaðu nú á með venjulegum andardrætti. Ef þú finnur fyrir 

svima eða óyndi skaltu hætta, setjast niður og hvíla þig. Ef þú 
hefur verið sérstaklega stressuð eða kvíðin gætir þú fundið fyrir 
þörf á að geyspa mikið á næsta hálftíma. Það þýðir að heilinn þarf 
meira blóðflæði til að bæta virkni taugakerfisins. Njóttu þess að 
geyspa, með það í huga að það er sérstök skemmtun fyrir heilann.
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Spaghetti æfingin 

Stundum er auðvelt að fá í sig spennu án þess að átta sig á því að 
áhyggjur og  streita sest að í vöðvum okkar. Þessi æfing mun hjálpa 
þér (eða nemendum þínum) að læra muninn á því að vera spenntur 
eða slakur með hugtakinu ósoðið eða fulleldað spaghetti. Það mun 
hjálpa þér við að losa um spennu í líkamanum, kæla niður ákafar til-
finningar og ýta neikvæðum hugmyndum frá.

Leiðbeiningar:

1. Til þesss að gera æfinguna, sestu á þægilegan stól.
2. Ímyndaðu þér að þú sért hluti af ósoðnu spaghetti. Teigðu báða 

hnefa og handleggi, spenntu fætur og maga og gerðu allan líka-
mann eins stífan og mögulegt er, þannig að þú getir ekki beygt 
hann. Haltu öllun líkamanum spenntum þangað á meðan þú telur 
upp í fimm.

3. Slakaðu nú á. Þóstu vera hluti af soðnu spaghetti. Hafðu allan líka-
mann lausan og frjálsann. Látta undan allri spennu í líkamanum. 
Slakaðu á í öxlum og maga, dragðu andann djúpt, slakaðu á og 
andaðu frá þér. Ímyndaðu þér að þú ert soðið spaghettía í eina 
mínútu. Finnur þú fyrir nokkrum ósoðnum hluta?

4. Breyttu þér nú í huganum í ósoðið spaghetti aftur. Strekktu alla 
vöðva í líkamanum þangað til þú ert eins stífur og hrátt spaghetti. 
Spenntu líka andlitið – strekktu alla vöðva í munni og enni. Te-
igðu axlirnar upp að eyrum. Steyttu hnefa. Klemmdu augun aft-
ur spyrntu fótum í gólfið. Haltu líkamanum stinnum eins og hráu 
spaghett0í þangað til þú hefur talið upp í fimm.

5. Slakaðu nú á líkamanum. Veru svolítið ruglaður eins og soðið 
spaghetti. Slakaðu á í andlitinu, öxlum, maga, handleggjum og 
fótum.

6. Með endurtekningu mun slökunin verða dýpri, svo reyndu einu 
sinni enn að verða ósoðið spaghettí og spenntu allan líkamann 
frá toppi til táar. Spenntu alla líkamanshluta eins og þú getur og 
teldu upp í fimm.

7. Slakaðu nú líkamanum í líkingu við soðið spaghetti. Vertu aftur 
þú sjálfur.



Það er erfitt að vera í spennu allan daginn. Ef þú ert þreyttur í lok dags, 
er líklegt að þú sért að haldinn of mikilli spennu. Þegar þér finnst líka-
minn stífur eða spenntur skaltu ekki gleyma því að þú getur látið þér 
líða eins og soðnu spaghetti með því að slaka á vöðvum í líkamanum. 
Hvort finnst þér betra, að vera soðið eða ósoðið spghettí?
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Cook’s Hanki 

Þessi æfing tengir alla orkustrengi líkamans í eitt og færir líkamanum 
orku. Þetta er hröð samþætting á tímum streitu eða þegar þörf er á 
að auka getuna til þess að einbeita sér eða tjá eitthvað auðveldlega. 
Flókið samspil handa / handleggja / fótleggja / tungu örva stór svæði 
í báðum hvelum heilans.

Leiðbeiningar:

1. Sittu þægilega á stól.
2. Settu vinstri ökkla yfir hægra hné.
3. Því næst, haltu hægri hönd um vinstri ökkla.
4. Leggðu vinstri hönina yfir hælinn á vinstrifæti.
5. Sittu þannig í eina mínútu, andaðu djúpt með augun lokuð og 

með tunguna uppi í gómnum
6. Komdu fótum í venjulega stöðu og settu fingurgóma beggja han-

da saman og haltu áfram að anda djúpt í aðra mínútu.
7. Opnaðu augun hægt og haltu athyglinni að því hvernig þér líður. 
8. Slakaðu nú á og andaðu eðlilega.

Tolle, E. (1999). The power of now. 
https://www.healyourlife.com/5-breathing-exercises-for-instant-re-
laxation
http://www.mindfullyalive.com/blog/2016/6/16/yawning-is-the-fa-
stest-way-to-hack-mental-stress-and-focus
http://www.fizioterapeitiem.lv/attachments/article/119/Prata_vingr.
pdf



https://www.envolveu.com/content/dam/centene/cenpatico-u/
pdfs/Child-Relaxation-Techniques.pdf
https://youth.anxietycanada.com/sites/default/files/Tense_and_Re-
lease.pdf
http://www.options-center.com/education_center/education_hand-
book/Part%204/Cooks%20Hook%20Ups.pdf
http://teachmeetireland.com/wp-content/uploads/2015/04/melis-
sahogan.pdf
http://www.druva.lv/files/atbalsts_visparejas__zglitibas_pedagogu_
nodrosinasanai_prioritarajos_macibu_prieksmetos.doc
https://www.audible.ca/pd/The-Power-of-Now-Audiobook/B071RX-
X33T, November 2018.
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6. Þegar þú ert reiður... 

Athugaðu aftur og reyndu nokkrar aðferðir til þess að finna út hvað 
þér sýnist best að gera. 

Það eru nokkur ráð til þess að taka á reiði:
1. Settu þig í fyrirrúm  – reyndu að þekkja og viðurkenna þær tilfin-

nar sem þú finnur fyrir.
2. Mund að tilfinningar þínar munu ekki skaða þig ef þú bregst við 

þeim.
3. Taktu ákvörðun um hvað aðferð þú vilt nota – innri sýn eða 
4. ytri sýn eða að fara í hring.

Innri umbreyting  –  þú breytir tilfinningalegu ástandi eða hugsunum 
þínum innra heimi.

Fyrsta skrefið er að hægja á, til að lækka styrk reiðinnar sem þú finnur, 
ekki skaða neinn, þar á meðal sjálfan þig. Taka stjórn á sjálfum þér. 
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Róa sig niður - ég get ...
• fylgjast með merkjum um reiði í líkamanum - hvað er að gerast 

með öndun, kjálka, hjarta, vöðva, rödd osfrv.
• taka 3 djúpa andardrætti eða einfaldlega anda eðlilega
• drekka glas af vatni
• telja aftur á baki í undarlegum tölum frá 49: 49, 47, 45, 43 og svo 

framvegis.
• telja dýr: einn köttur, tvær kindur, þrjár hænur, fjórar broddgeltir, 

fimm gíraffar, sex krókódílar  
• Skrifa stafrófið afturábak í höfðinu
• fara með ljóð eða lag í höfðinu
• rifja upp hvað ég gerði í gær frá því ég vaknaði þar til ég fór að 

sofa
• Endurtaka róandi orð eða setningu, til dæmis ”Taktu rólega ...”
• rifja upp eitthvað gott til þess að róa sig niður
• syngja eða mimma
• Hlusta á róandi tónlist
• Vera einn um stund

Þegar reiðin hefur minnkað, geta jákvætt viðhort til þín sjálfs hjálpað 
til við að takast á við raunverulegt ástand og að beina orku þiin í átt 
að lausn.
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Hugsun - ég get ...
• reyndu að skilja hvað gerðist, hvernig þér líður og nákvæmlega 

hvað reitti mig til reiði
• skrá reiði mína skriflega
• hugsaðu um afleiðingar gerða þinna ”Hvað myndi gerast ef ég ...”
• hugsaðu jákvætt. ”Hvað er jákvætt við þetta?”
• hugsaðu ”allir geta lent í þessu.”
• hugsaðu ”ég er apð vainna að jákvæðum breytingum.”
• hugsaðu um mismunandi leiðir til þess að leysa málið
• hugsaðu ”ég get stjórnað því”.
• hugsaðu hver / hvað getur hjálpað mér
• hugsaðu ”Þetta er smávægilegt miðað við stóru heimsmálin.”
• hugsaðu ”Ef ég héld áfram að róa, verður auðveldara að leysa 

málið.”
• hugsaðu ”Hugsun er hægt að breyta.”
• hugsaðu ”ég sný allri reynslu í tækifæri.”
• hugsaðu ”Allar hugsanir skapa framtíð mína.”

Ytri birtingarmynd  – þú breytir tilfinningalegu ástandi eða 
hugsunarferli með hjálp annarra eða af umhverfinu
Þegar skýr hugsun birtist, samskipti leiða til lausna. Að ræða smáatriði 
eða áætlun um lausn. Skýr hugsun verður þegar tilfinningar þínar eru 
skýrar.
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Samskipti – Ég get... 
• segðu hvað hefur gerst
• segðu hvernig þér líður
• reyndu að skilja hvernig öðrum líður
• spurðu spurninga til að skilja hvað aðrir hugsa
• talaðu út
• hlustaðu á aðra
• fyrirgefðu
• spurðu hvernig aðrir leysa svona vandamál
• byrjaðu samtal á einhverju jákvæðu
• hringdu í vin
• segðu ”mér þykir það leitt”
• notaðu ”Ég-setningar” (lýstu vandamálinu út frá sjálfum þér, 

útskýðu tilfinningar þínar og væntingar. Ekki ásaka aðra.)

Árangur af þínum breytingum kemur í ljós með því hvað sú segir eða 
gerir. Það mun hjálpa þér.



Að gera eitthvað: Ég get…
• gefið mér tíma til þess að hugsa 
• afnað meiri upplýsingum 
• eiðrétt mistök 
• ært af mistökum 
• beðið um aðstoð 
• láta þetta eiga sig 
• samþykkja það sem gerst hefur 
• leysa vandann 
• ræða við þann /þá sem blandast í málið 
• segja hvað mér finnst 
• láta undan af því að góð samskipti eru mikilvægari 
• sleppa reiðinni með því að berja púða og / eða gráta, hrópa, öskra 

eða blóta þar sem það mun ekki trufla neinn
• fara út í göngutúr, hlaupa eða hjóla eða aðra líkamsrækt sem þú 

hefur gaman af
• Hringdu í vin, segðu hvað gerðist og hvað þú ert reiður 

Hasson, G. (2015). Mindfulness pocketbook. Little exercises for calmer 
life. UK: Capstone Publishing Ltd.
Heija, L. Izdziedē sevi pats. 101 doma dzīvības spēku nostiprināšanai. 
SIA”Izdevniecība aplis”, Rīga
Sark. (1994). Living juicy. Daily morsels for your creative soul. Berkeley, 
California: Celestial Arts.
Sótt frá:
 http://www.uzvediba.lv/metodologija/dusmu-kontroles-spele
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7. Að skrifa 

Að skrifa getur verið gagnlegt, ekki aðeins fyrir rithöfunda og lesendur 
heldur fyrir okkur öll, því það getur haft lækningamátt. Ritun hjálpar 
til við að rækta hæfileika til að fylgjast með hugsunum okkar og 
tilfinningum, hjálpar okkur jafnvel að fylgjast með hugsanaspuna 
okkar og tilfinningum sem eru ekki svo augljóst í streittum huga. 
Ritun er ”að tala við aðra meðvitund” - ”lesandann” eða annan hluta 
sjálfsins. Ritun getur leitt til lykilatriða. Við komumst að því hver við 
erum raunverulega.

Að skrifa skapar oft einskonar samspil hugar sálar og líkama. Þegar 
þú notar pennann eða skrifar eitthvað beint frá höfðinu, ertu að 
búa til öfluga tengingu milli innri reynslu og hreyfingar líkama þíns 
í umheimi. Við höldum áhyggjum, ótta og minningum í líkama okkar 
en þegar við notum líkamann - erum við í augnablikinu, við hvetjum 
líkama okkar og við getum bætt heilsu okkar. Ritun losar um stressandi 
hugsanir úr huga okkar og tengdar tilfinningar úr líkama okkar. Það 
eru margvíslegt hvernig ritun getur hjálpað:

1. Frjáls ritun Allt sem þú þarft að gera er að skrifa niður hvað sem 
kemur upp í hugann án þess að ritskoða sjálfan þig. Það gætu verið 
myndir í huga þínum eða hugsanir, viðburðir, lýsingar á því sem fyrir 
augu ber, lykt eða hljóð. Þú getur skrifað um hvað er að gerast, hvað 
angrar þig eða hryggir? Það er engin þörf á að móta hugsanir með 
skipulögðum setningum - bara skrifa. Þú getur skrifað á laus blöð, 
lesið þau aftur eða brenna eða rífa. Þú getur líka halda því til haga 
og lesið seinna - þú munt líklega dregið af því einhverja reynslu eða 
annað sjónarhorn.

2. Lýsa atburðum Á hverjum degi skrifar þú niður tilfinningar sem þú 
upplifir - jákvæða eða neikvæða reynslu, tengdar hugsanir og hvað 
þú lærðir af þeim. Að koma tilfinningum í orð hjálpar oft við að finna 
lausnir á mismunandi vanda og verkefnum. Hafa hugsanir þínar og 
hugmyndir um hvað sem þú lærðir með og hvernig þær hjálpuðu þér 
að þroskast sem einstaklingur. Best er að skrifa niður eins fljótt og 
auðið er eftir atburð; ekki bíða of lengi, þá munt þú e.t.v ekki muna 
allt. Þess vegna ættir þú alltaf að 
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hafa dagbókina þína við hendina og gera það vana að skrifa reglulega 
í hana.

3. Skrifa þakkir Slakaðu á, dragðu andann djúpt og spyrðu sjálfan þig 
fyrir hvað þú ert þakkláturr. Það er jafnvel best að skrifa þetta niður 
einu sinni eða tvisvar í viku. Það hjálpar markvisst við að einbeita sér 
að jákvæðni og hefur jákvæð áhrif á huglæga velferð manns. Byr-
jaðu með það einfalda - líkama þinn, vini, fjölskyldu, atvinnu o.fl. Ekki 
endurtaka sig, það er þess virði að skoða á hverjum degi fyrir hvað 
maður getur verið þakklátur.

4. Bréfaskriftir Það getur verið gagnlegt þegar þú átt „óloknum sam-
skiptum“ við einhvern. Kannski vilt þú tjá þig til fulls við einhvern en 
hefur ekki getað það eða munt aldrei gera. Þú getur skrifað allt sem 
þú vildir segja í bréfi og þú þarft ekki einu sinni að senda það. Mark-
miðið er að þú öðlist skýrari skilning á þínum eigin hugsunum og til-
finningum til viðmælandans. Það mun hjálpa þér við að losa byrðina 
sem þú berð og getur verið mikil reynsla. Önnur æfing er að skrifa 
stutt bréf til náinna vina eða ástvinar. Ímyndaðu þér að þessi man-
neskja hafi skrifað þér og spurt: ”Hvernig líður þér, í alvöru?”. Það 
mun hjálpa þér skrifa um núverandi aðstæður þínar, tilfinningar og 
hugsanir.

5. Fimm mínútna texti Það er góð leið til að hjálpa þegar þú ert að 
flýta eða getur ekki skilgreint vel hvað er að gerast, hvað er rangt? 
Gefðu þér 5 mínútur og skrifaðu niður allt sem tengist vandræðunum. 
Skrifa stutt, sértækt og ekki hugsa of mikið. Þegar þú lest það síðar er 
hægt að velja dýrmætu lykilorðin.
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Sótt frá:
https://psychcentral.com/blog/the-power-of-writing-3-types-of-
therapeutic-writing/
https://www.mindbodygreen.com/articles/can-you-really-use-
writing-as-therapy
http://www.delfi.lv/orakuls/liec-lieta/49677487_rakstisana-ka-
terapija-11-lieliskas-metodes
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8. Creating alternative thoughts 

- How to create alternative thoughts after a confrontation with a 
learner?

Write down your thoughts about the following questions. This little 
exercise is useful to give the learner and the teacher to think about 
their automatic thoughts and renew them.
It is a good way to talk about the conflict situation afterwards.

1. What was the critical situation all about?
2. Automatic reaction and thoughts
3. What did you feel in the situation?
4. What proves that you felt that way?
5. What proves that the thoughts were wrong?
6. What could be a new and maybe more realistic thought?
How could these new thoughts affect your feeling?
8. Here you can make a wish for yourself about how to handle a 
situation where the emotions take over.

Kramvig, Camilla 2018: Developed to this handbook, with inspiration 
from cognitive psychology   
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9. Sculpt a feeling 

The exercise is called “Sculpt a feeling” and are created and edited in 
inspiration from the book “vredeshåndtering for unge” (the handling 
of anger for young people).
The purpose of the exercise is getting awareness of how everyone 
expresses feelings in different ways with body language and facial 
expressions.
 
The assignment lasts for about 20 minutes.
• In pairs the students agree on who should be the sculptor and 

who should be the model to be created.
• The sculptor sculpts/creates the body while explaining verbally to 

the model how the feeling should be created in the face.
• Afterwards the sculptor should make a mirror image of the model, 

so the person can see what he/she looks like.
• Afterwards they change the roles around.
• Here are some questions the students should talk about after the 

assignment in pairs about their experience with the exercise:
• Which feelings were hard to express? Which were easy? Had the 

physical change in the body any impact on the feeling as the model 
felt and the mirror reflection. Did you get affected by the feelings? 
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Afterwards you can talk about it in class. Ideas of feelings to create: 

• Happiness
• Anger
• Fear
• Joy
• In love
• Anxious
• Sad
• Terrified
• Jealous
• Insecure
• Proud
• Regret
• Victory
• Shame
• Loneliness

The students can also come up with other feelings or don’t use the 
examples, but mention the different kind of feelings themselves.

Kramvig, Camilla 2018: Developed to this handbook, with inspiration 
from cognitive psychology: Dressler and Oblel 2017 “vredeshåndte-
ring for unge” Forlaget Frydenlund.
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